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D-PUNT

OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

1. CBS/2021/250 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het openbaar 
domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie vereist is (alle 
gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder *categorie 2 en 3 vallen). 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

2. CBS/2021/252 | Aanvraag tot het uitstallen van een handelsuitstalling 
Samenvatting

De aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het plaatsen van een handelsuitstalling - 
'wachtbank' (zitbank voor wachtende klanten), gedurende de periode dat de verstrengde 
Coronamaatregelen van toepassing zijn, wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en 
Schepenen ter goedkeuring. 

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

3. CBS/2021/242 | Hoorzitting tuchtonderzoek en beslissing nopens mogelijke tuchtstraf. 



Samenvatting

In uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen heeft de 
tuchtonderzoeker het tuchtverslag afgerond. Dit tuchtverslag en het voorstel van sanctie werden 
overgemaakt aan het CBS. Het CBS heeft beslist om heden het betrokken personeelslid te horen in zijn 
middelen van verdediging. 

Besluit: Het betrokken personeelsid wordt gehoord en het voorstel van tuchtsanctie wordt goedgekeurd.

A-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

4. CBS/2021/213 | WVI - verslag Raad van Bestuur dd. 20.01.2021 
Samenvatting

WVI - verslag Raad van Bestuur dd. 20.01.2021

Besluit: Ter kennis genomen

5. CBS/2021/216 | MIROM - Raad van Bestuur dd. 04.02.2021 
Samenvatting

MIROM - Raad van Bestuur dd. 04.02.2021

Besluit: Ter kennis genomen

6. CBS/2021/229 | Gaselwest - RBC West: Notulen van de zitting dd. 10.11.2020 
Samenvatting

Gaselwest - RBC West
Notulen van de zitting dd. 10.11.2020

Besluit: Ter kennis genomen

AGB

AGB

7. CBS/2021/234 | Verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (02 februari 2021) 
Samenvatting

Het verslag van de Raad van Bestuur van AGB Menen (02 februari 2021) wordt hierbij overgemaakt.

Besluit: Ter kennis genomen

CC DE STEIGER

8. CBS/2021/199 | Ter Kennisname: Verslag online infomoment Het Applauws 
Samenvatting

Voorbereiding en verslaggeving van het online infomoment dat doorging op donderdag 28 januari 
betreffende het gebruikersreglement, inhoudelijke werking en opening van Het Applauws. 

Besluit: Ter kennis genomen



OPENBARE WERKEN

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

9. CBS/2021/218 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - kennisname 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de aanvragen tot een inname van het 
openbaar domein, voor werken van *categorie 4 tot en met 6 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. 
van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare 
weg), alsook voor werken van *categorie 2 en 3 (in de zin van artikel 1.11 van het M.B. van 7 mei 1999) 
waarbij minder dan de helft van de rijbaan wordt ingenomen en er een vrije doorgang wordt gevrijwaard 
van minstens 3 meter.

Besluit: Ter kennis genomen

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

10. CBS/2021/228 | Ingezonden/geannuleerde evenementenaanvragen van 29 januari 2021 tot 4 
februari 2021 
Samenvatting

Overzicht van de ingezonden en geannuleerde evenementenformulieren.

Besluit: Ter kennis genomen

PERSONEEL

PERSONEEL

11. CBS/2021/224 | Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van aantal medewerkers die 
thuiswerken 
Samenvatting

Kennisgeving - ziektecijfers en overzicht van het aantal medewerkers die thuiswerken.

Besluit: Ter kennis genomen

B-PUNT

ALGEMEEN

SECRETARIE

12. CBS/2020/2297 | Verslag van de vorige zitting dd. 03 februari 2021 
Samenvatting

Verslag van de vorige zitting dd. 03 februari 2021.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

VEILIGHEID

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN

13. CBS/2021/227 | Uitbetaling van inbraakpreventiepremie 2021 LIJST 1 



Samenvatting

Uitbetaling van de inbraakpreventiepremies - 1de lijst.

Besluit: Goedgekeurd

JEUGD

JEUGDDIENST

14. CBS/2021/222 | Goedkeuring tot inrichting Buitenspeelstraten als alternatief voor 
Buitenspeeldag 2021 
Samenvatting

Aanvraag tot goedkeuring van inrichting Buitenspeelstraten als alternatief voor de Buitenspeeldag 
2021. 

Besluit: Goedgekeurd

15. CBS/2021/237 | Vraag tot goedkeuring locatie graffiti-workshop 
Samenvatting

Vraag tot goedkeuring locatie graffiti-workshop

Besluit: Goedgekeurd

WOONBELEID EN -PREVENTIE

HUISVESTING

16. CBS/2021/182 | Aanvraag schrapping leegstandsregister - Moeskroenstraat 138 
Besluit: Verdaagd

17. CBS/2021/184 | Weigering premie-aanvraag binneninrichting handelspand 
Samenvatting

Weigering premie-aanvraag voor binneninrichting van een handelspand.

Besluit: Goedgekeurd

18. CBS/2021/190 | Te verwijzen naar de gemeenteraad van maart: Verlenging gemeentelijke premie 
binneninrichting handelspand. 
Samenvatting

Verlenging van de gemeentelijke premie voor de binneninrichting van een handelspand.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

19. CBS/2021/210 | Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke verbeteringspremie 

Besluit: Goedgekeurd



20. CBS/2021/211 | Gemeentelijke aanpassingspremie 
Samenvatting

Aanvraag tot uitbetaling van de gemeentelijke aanpassingspremie.

Besluit: Goedgekeurd

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

21. CBS/2021/162 | Geplande uitvoering van werken ter bescherming van bochten. Vraag toelating 
door WVI. 
Samenvatting

Vraag tot toelating vanuit WVI voor het aanbrengen van bochtversteviging in de industriezone Menen-
Oost deel uitbreiding.

Besluit: Goedgekeurd

22. CBS/2021/192 | Overeenkomst publicitaire schuilhuisjes - voorstel verlenging contract. 
Samenvatting

In zitting dd. 20/03/2019 besliste het CBS om de overeenkomst met NV J.C. Decaux tot plaatsing van 
wachthuisjes en stadsplanborden in de stad Menen op te zeggen m.h.o. het afsluiten van een nieuwe 
overeenkomst overeenkomstig de reglementering overheidsopdrachten.

In zitting dd. 01/07/2020 besliste het CBS om deze overeenkomst nog te verlengen met 1 jaar naar 
aanleiding van de studie in opmaak van De Lijn mbt het nieuw openbaar vervoerplan.

Tijdens de onderhandelingen met de firma JC Decaux lijkt de markt, mede door de Covid-problematiek 
in te storten en zijn de aanbieders voor de plaatsing van de schuilhuisjes zeer beperkt in hun 
mogelijkheden. Voorstel tot aanpassing van het bestaande contract lijkt weliswaar haalbaar.

Besluit: Goedgekeurd mits aanpassing

23. CBS/2021/194 | Takenpakket Riopact 2021 
Samenvatting

In het kader van de overeenkomst tussen De Watergroep & de stad ikv het beheer van het gemeentelijk 
rioleringsnet wordt door de dienst en Riopact elk jaar het takenpakket samengesteld.

Besluit: Goedgekeurd

24. CBS/2021/214 | Princiepsaanvragen nutsleidingen: Akkoord voor uitvoering van werken op 
openbaar domein: Nrs. 2101, 2102, 2103 en 2104. 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de princiepsaanvragen voor de uitvoering van

nutswerken op het openbaar domein goed volgens de voorgelegde adviezen.  

Besluit: Goedgekeurd



25. CBS/2021/215 | Goedkeuring afsprakennota 2021-07 Leiedal betreffende de ondersteuning 
selectie WinVorm voor herinrichting van de oude begraafplaats Zandputstraat. 
Samenvatting

Voor de herinrichting van de oude begraafplaats wenst Stad Menen de procedure van de Selectie 
WinVorm in te zetten. Hiervoor biedt Leiedal via afsprakennota nr. 2021-07 de ondersteuning aan voor 
de opzet en inhoudelijke opvolging van de Selectie WinVorm in het kader van de zelfstandige 
groepering Leiedal.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

26. CBS/2021/220 | Machtigingsaanvragen inname openbaar domein - goedkeuring 
Samenvatting

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de aanvragen tot een inname van het openbaar 
domein goed voor alle werken waarvoor eerst een advies van de politiezone Grensleie vereist is (alle 
gevallen die niet binnen *categorie 4 tot en met 6 vallen, en ook niet onder *categorie 2 en 3 vallen). 

Besluit: Goedgekeurd

MOBILITEIT

OPENBARE WERKEN

27. CBS/2021/173 | Signaleren knelpunten schoolroutes op gewestwegen ikv aanpak 
verkeersveiligheid 
Samenvatting

Vanuit de Vlaamse Overheid wordt geld voorzien om via kleine ingrepen of quickwins bepaalde 
knelpunten langs gewestwegen weg te werken. Daarvoor wordt de input vanuit de steden en 
gemeenten gevraagd.

Besluit: Goedgekeurd

SECRETARIAAT GRONDGEBIEDSZAKEN

28. CBS/2021/212 | Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van "Het vaccinatiecentrum Menen-
Wervik" vanaf 3 maart 2021 te Menen. Vaststelling. 
Samenvatting

Tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van "Het vaccinatiecentrum Menen-Wervik" vanaf 3 maart 
2021 te Menen.

Besluit: Goedgekeurd

GROENONDERHOUD

GROENDIENST

29. CBS/2021/188 | Aanvraag onderhoudstoelage KLE (Kleine Landschapselementen) 
Samenvatting

Sedert 1997 wordt in de begroting een krediet voorzien voor het verlenen van een toelage voor het 
onderhoud van bepaalde landschapselementen.



Iedereen met een eigendom in een welbepaald gebied met kleine landschapselementen kan een 
premie aanvragen voor het onderhoud ervan.

Besluit: Goedgekeurd

KLIMAAT

OMGEVING

30. CBS/2021/205 | De Grote Lenteschoonmaak 
Samenvatting

De Grote Lenteschoonmaak - opruimacties gaan stimuleren

Besluit: Goedgekeurd

31. CBS/2021/209 | Earth Hour - deelname 2021 
Samenvatting

Earth Hour is een actie waarbij de verlichting gedoofd wordt om mensen te sensibiliseren rond het 
snelle verlies van biodiversiteit en natuur. Lichtvervuiling wordt aangekaart alsook het positieve effect 
van collectieve acties voor het milieu wordt aangetoond. In 2021 vindt het event plaats op zaterdag 27 
maart van 20u30 tot 21u30. Stad Menen neemt al enkele jaren deel aan het initiatief en dooft de 
verlichting van de monumenten, ook dit jaar zal dit gebeuren. Daarnaast wordt de actie ook 
gecommuniceerd via de verschillende communicatiekanalen van de stad als sensibilisering. 

Besluit: Goedgekeurd

OMGEVING

OMGEVING

32. CBS/2021/196 | Doorverwijzen naar gemeenteraad van 3 maart 2021 voor kennisname resultaten 
openbaar onderzoek, goedkeuring zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan - aanvraag 
omgevingsvergunning tot verkavelen grond voor 11 woningen O_2020143101, Koning 
Boudewijnstraat zn. 
Samenvatting

Doorverwijzen naar gemeenteraad van 3 maart 2021 voor kennisname resultaten openbaar onderzoek, 
goedkeuring zaak der wegen en vaststelling rooilijnplan - aanvraag omgevingsvergunning tot 
verkavelen grond voor 11 woningen O_2020143101 te Menen, Koning Boudewijnstraat zn, 
aangevraagd door Dumobil Construct, Felix D'Hoopstraat 180, 8700 Tielt

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

33. CBS/2021/208 | RUP Hagewinde.  Gemotiveerd advies van de GECORO op adviezen, bezwaren 
en opmerkingen. Door te verwijzen naar de Gemeenteraad maart 2021 voor goedkeuring advies. 
Besluit: Verdaagd

VERGUNNINGEN

OMGEVING

34. CBS/2020/2298 | Omgevingsvergunningsaanvragen 



Samenvatting

Beslissen over en/of aktename van omgevingsvergunningsaanvragen.

Besluit: Goedgekeurd

FINANCIËN

FINANCIËN

35. CBS/2020/2304 | Goedkeuring bevelschrift betaling - lijst 10 februari 2021 
Samenvatting

Goedkeuring betaling facturen, opgenomen in de betalingslijst 10 februari 2021 voor een totaalbedrag 
van 223.305,81 euro.

Besluit: Goedgekeurd

36. CBS/2021/200 | Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 172 en van nr. 286 tot en met 
nr. 290 voor een totaalbedrag van 141.600 € euro. 
Samenvatting

Vastleggen van de aanvragen tot bestelbon van nr. 172 en van nr. 286 tot en met nr. 290 voor een 
totaalbedrag van 141.600 € euro.

Besluit: Goedgekeurd

37. CBS/2021/231 | Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die 
beschouwd worden als leegstaand - kohierartikel 629000160 - aanslagjaar 2019 
Samenvatting

Bezwaarschrift tegen de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als 
leegstaand aangaande kohierartikel 629000160 voor aanslagjaar 2019

Besluit: Goedgekeurd

JURIDISCHE DIENST

38. CBS/2020/2144 | Patrimonium. Beslissing tot verkoop van pand gelegen Ieperstraat 17-19 te 
Menen. Vaststelling van de verkoopprocedure , de verkoopprijs en goedkeuring van de ontwerp-
verkoopakte.  Te verwijzen naar de gemeenteraad van 3 maart 2021. 
Samenvatting

Het schepencollege beslist principieel tot de verkoop van het gebouw gelegen Ieperstraat 17-19. 
Zij  verwijst het dossier naar de gemeenteraad voor vaststelling van de verkoopprocedure , het bepalen 
van de verkoopprijs en de goedkeuring van de ontwerp-verkoopakte.

Besluit: Goedgekeurd en doorverwezen naar de gemeenteraad.

39. CBS/2021/201 | Rechtszaken en Betwistingen - Beslissing tot voeren verweer in fiscale 
procedure (inzake belasting huis-aan-huis verspreiding niet-geadressseerd drukwerk) en 
beslissing tot aanstelling raadsman. 



Samenvatting

In het kader van een fiscale procedure m.b.t. belasting huis-aan-huis verspreiding niet-geadresseerd 
drukwerk , is het noodzakelijk een raadsman aan te  stellen tot voeren van verweer in naam van de 
stad Menen en het schepencollege. 

Besluit: Goedgekeurd

SPORT

SPORTDIENST

40. CBS/2021/206 | Princiepsbeslissing Grensloop Trailrun 2021 
Samenvatting

Wegens het aanhoudende Corona-virus is het niet mogelijk de Grensloop in zijn huidig concept te laten 
doorgaan.

We willen de sporters niet 2 jaar op hun honger laten zitten en stellen een alternatieve versie van de 
Grensloop voor, dit in de vorm van een trailrun.

Deze kan volledig volgens de geldende coronamaatregelen worden georganiseerd. In omliggende 
gemeenten kon dit concept doorgaan in volle coronatijd.

Dit wordt, wegens de weinige kosten, volledig gratis aangeboden op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 
30 mei met als start en einde sporthal Lauwe.
Deze editie wordt een organisatie van stad Menen samen met de 2 loopclubs (ACRTL en Team Joost).

Besluit: Goedgekeurd

41. CBS/2021/232 | Vraag tot vervroegde uitbetaling van de werkingssubsidie van volley Decospan 
Menen en goedkeuring tot uitbetalen van subsidies eind 2021 op basis van dossier van het 
laatste coronavrije sportjaar sept 2018- augustus 2019 
Samenvatting

Het bestuur van de stad Menen gaat akkoord om de werkingssubsidie van 17.497,73 €  voor 
volleyteam Decospan Menen eenmalig uit te betalen in februari 2021 i.p.v. in december 2021 en dit 
gezien de club deze vraag expliciet aan de stad Menen stelt gezien de financiële moeilijkheden.

De subsidies van de andere clubs zullen pas in december 2021 worden uitbetaald zoals in het 
subsidiereglement wordt vermeld. Indien andere clubs dezelfde vraag nog richten aan de stad Menen 
zullen ook zij een vervroegde uitbetaling van hun werkingssubsidies kunnen krijgen zonder dat deze 
vraag opnieuw naar het college van burgemeester en schepenen moet.

Het bestuur gaat tevens akkoord om de berekening van de subsidies die normaal eind 2021 worden 
uitbetaald te baseren op cijfers van het laatste normale (lees coronavrije ) sportjaar zijnde sept 2018- 
aug 2019 en dit in plaats van op de cijfers van het sportjaar sept 2020- aug 2021. En dit in analogie van 
het jaar voordien.

Besluit: Goedgekeurd

42. CBS/2021/233 | Kennisname advies sportraad besteding 73.000 € noodfonds en aanvaarding 
voorstel sportraad. 
Samenvatting

De stad Menen gaat akkoord met het voorstel van de sportraad tot het besteden van de middelen sport 
ten bedrage van 73.000 €.



Dit betekent dat de sportclubs  in 2021 30% bovenop hun basissubsidie van 2019 zullen krijgen.

Dit betekent dat de sportclubs in 2022 20% bovenop hun basissubsidie van 2019 zullen krijgen.

Besluit: Goedgekeurd

EVENEMENTEN

EVENEMENTEN EN TOERISME

43. CBS/2021/230 | Wondervensters op 13, 16 en 18 februari 2021 
Samenvatting

Er wordt toestemming gevraagd voor de organisatie van Wondervensters op 13, 16 en 18 februari 2021 
op verschillende locaties in groot-Menen. 

Een organisatie van CC De Steiger.

Besluit: Goedgekeurd

BURGERZAKEN

BURGERZAKEN

44. CBS/2021/223 | formaliseren loting gezworenen 
Samenvatting

Loting werd verricht door burgemeester en twee schepenen

formalisering van de loting verricht in het college van 3/2/2021

Besluit: Goedgekeurd

CULTUUR

OMGEVING

45. CBS/2021/138 | Ontwerp Koninginnentuin - Koningstraat 
Samenvatting

Het braakliggend terrein op de hoek van de Koningstraat en de Stationsstraat krijgt een waardevollere 
inrichting tot het verkocht wordt. Hiervoor werd eind vorig jaar een participatieproject opgezet. Op basis 
van de verkregen input wordt een plan voorgesteld alsook een kostenraming voor het project.

Besluit: Goedgekeurd

(KUNST)ONDERWIJS

PERSONEEL

46. CBS/2021/179 | Tiener techniekacademie: n.a.v. Coronamaatregelingen: wijziging locatie en 
periode. 
Samenvatting

Tiener techniekacademie: n.a.v. Coronamaatregelingen: wijziging locatie en periode.

Besluit: Goedgekeurd



SAMW

47. CBS/2021/193 | Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vrijwillig ontslag leerkracht zang 
Samenvatting

Academie voor Muziek en Woord - Stad Menen: vrijwillig ontslag leerkracht zang wegens voltijdse 
betrekking andere school.

Besluit: Goedgekeurd

ONDERNEMEN

LOKALE ECONOMIE

48. CBS/2021/207 | Paasactie van 15 maart tot 18 april 2021 
Samenvatting

Paasactie van 15 maart 2021 tot en met 18 april 2021

Besluit: Goedgekeurd

PERSONEEL

PERSONEEL

49. CBS/2020/2382 | Afdeling Secretariaat en IDPB - Secretariaat - 't Applauws/gemeentehuis Lauwe 
- poetsdienst  - uitbreiding aanstelling deeltijds hulptechnieker in de functie van huishoudhulp. 
Samenvatting

Afdeling Secretariaat en IDPB - Secretariaat - 't Applauws/gemeentehuis Lauwe - poetsdienst  - 
uitbreiding aanstelling deeltijds hulptechnieker in de functie van huishoudhulp.

Besluit: Goedgekeurd

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Burgemeester - voorzitter

(dig. get) Eddy Lust


